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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ค�ำถำม “ทั่นผู้น�ำ” กลำยเป็น “ค�ำถำมแห่งชำติ” 
ไม่ใช่แค่กำรสร้ำงภำพหลอน “ธรรมำภิบำล” 
แต่ “ใครที่ควรตั้งค�ำถำมและใครควรตอบ?” 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ให้ตั้งสติย้อนเวลำ 3 ปี 
“คสช.” ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงใช่หรือไม่? 
“โสภณ พรโชคชัย” ยืนยันอ�ำนำจประชำชน 
“ประชำธิปไตย” เท่ำนั้นแก้ปัญหำบ้ำนเมืองได้ 
“สุธำชัย ยิ้มประเสริฐ” มองต่ำงมุม “ท่ำนผู้น�ำ” 
ทหำรยุคต่อไปต้องเลิกคิดเป็น “อัศวินม้ำขำว” 
“ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี” ชี้พูดคุยสันติสุขแก้ไฟใต้ได้ 

ครัง้ในรอบ 6 เดอืนทีผ่่านมา ท�า 
ให้รูส้กึได้ว่าน่าจะเป็นขบวนการ
ใหญ่มีผู ้เกี่ยวข้องอีกมาก  แต่
กลับไม่ถูกขยายผลให้ประชา  
ชนได้รับรู้เท่าที่ควร  ท�าให้อด
คิดไม่ได้ว่าถ้าเป็นเรื่องเชื่อม  
โยงกับการเมืองบางฝ่ายจะถูก
ขยายความเป็นเรือ่งใหญ่โตครกึ 
โครมมากกว่านี้

ลบูหนา้ปะจมกู
ข่าวการจับนายทหารที่ลักลอบ
ขนอาวุธสงคราม ปืนอาก้ามาก
ถึง 30 กระบอก และลูกกระสุน
ปืน เอ็ม 79 กว่าร้อยลูกได้โดย
บงัเอญิเพราะรถไปประสบอุบตั ิ
เหตุ  ดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่
ที่ถูกท�าให้เป็นเรื่องเล็ก  โดย
เฉพาะอย่างยิง่เมือ่พจิารณาจาก
การให้ปากค�าว่าท�ามาแล้ว 2-3 
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

การขนอาวุธคร้ังมากๆ น้ี
ผ่านหผู่านตาเจ้าหน้าท่ีได้อย่างไร

เมือ่คนท�ายอมรับว่าน่ีไม่ใช่คร้ังแรก

นายเรยีง วเิสดิ ขณะก�าลงัเดนิทาง
ไปยงัจดุผ่านแดนถาวรบ้านหาดเลก็
เพือ่เดนิทางกลบัประเทศกมัพชูา ได้
รบัแจ้งเหตเุกดิอบุตัเิหตกุบัรถยนต์
พ.อ.อ.ภคนิ เดชพงษ์ จงึขบัรถยนต์
กลบัมาและมารบันายจกัรพงษ์ ไกล
เรยีง ทีบ้่านคลองมะนาว ต.ไม้รดู 
อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เพือ่มาช่วย
เหลอื แต่เมือ่มาถงึทีเ่กดิเหตพุบว่า 
มีทหารนาวิกโยธินจ�านวนมากจึง
ขบัเลยไป และวกกลบัมามุง่หน้าไป
ยงับ้านหาดเลก็อกีครัง้ แต่เนือ่งจาก
มีพิรุธจึงถูกสกัดและควบคุมตัวระ 
หว่างทีก่�าลงัจะออกจากจดุผ่านแดน
ถาวรบ้านหาดเลก็ในเวลา 09.30 น. 
และทั้งหมดถูกน�าตัวมาควบคุมที่
ชค.ทพ.นย.ที ่3 เขาล้าน
 ท้ังนี้  มีรายงานว่า  พ.อ.อ. 
ภคนิ เดชพงษ์ ยอมรบัแล้ว่า ได้
ขนอาวุธสงครามชุดนี้มาจาก
นายทหารกมัพชูาระดบันายพนั 
ที่น�ามาให้  แล้วจะน�าไปส่ง  ที่ 

ลูบหน้าปะจมูก
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ชน ทีไ่ด้ผ่านการฝึกอบรมในพืน้ที่
จังหวัดต่างๆ ซึ่งก�าลังพลและมวล 
ชนหรอืเครอืข่าย กอ.รมน.ท้ังหมด
นั้น กอ.รมน.ไม่มีการออกบัตร
แสดงตนว่าเป็นข้าราชการ สังกัด 
กอ.รมน.หรือผู้ที่ท�าหน้าที่และผู้ที่
เกีย่วข้องกบั กอ.รมน.ทัง้หมด กอ. 
รมน.จะมเีพยีงบตัรแสดงตนเพือ่อนุ
ญาตผ่ิานเข้า-ออกพืน้ทีภ่ายใน กอ. 
รมน.ส่วนกลาง (สวนรืน่ฤด ีกทม.) 
เท่านัน้
 ดงันัน้ ขอชีแ้จงให้พีน้่องประชา 
ชนทราบ และหากพบเหน็ว่ามบีคุ-
คลแสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ 
กอ.รมน. ให้แจ้งเจ้าหน้าทีต่�ารวจด�า 
เนนิการจบักมุทนัท ี หรอืแจ้งทีโ่ทร 
ศพัท์หมายเลขด่วน 1374
 สรุปคือ กอ.รมน.ไม่ยืนยันว่า
พ.อ.อ.ภคณิ เดชพงษ์ ท่ีถกูระบวุ่า
เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการ
ข่าว กอ.รมน. เป็นคนของ กอ.รมน.
จรงิหรอืไม่ ยนืยนัเพยีงว่าไม่ได้ออก
บตัรใดๆให้ก�าลงัพลในสงักดั
 เรือ่งนีน่้าสนใจตรงทีข่องกลางที่
ตรวจพบ ปืนอาก้ามากถงึ 30 กระ 
บอก และลกูกระสนุปืน เอม็ 79 กว่า
ร้อยลูก แต่ไม่ค่อยเป็นเรื่องใหญ่ 
และไม่มีใครติดตามขยายผลว่า
ขบวนการค้าอาวธุนีเ้กีย่วข้องเชือ่ม
โยงกบัใคร และการขนอาวธุครัง้ละ
มากๆนี ้ ผ่านหผู่านตาเจ้าหน้าทีไ่ด้
อย่างไรเมือ่คนท�ายอมรบัว่านีไ่ม่ใช่
ครัง้แรก
 นี่ถ้าเป็นเร่ืองเชื่อมโยงกับการ 
เมอืงบางฝ่ายจะถกูขยายความเป็น
เรือ่งใหญ่โตกว่านี้
 แต่พอเป็นเรื่องคนกันเอง
กลบัท�าเหมอืนลบูหน้าปะจมกู

ท่ามกลางข่าวฆาตกรรมหัน่ศพทีท่ัง้
สือ่และประชาชนให้ความสนใจกนั
ท้ังบ้านทัง้เมอืง มข่ีาวหนึง่ทีค่วรเป็น
ข่าวใหญ่แต่กลบัไม่ถกูน�าเสนอเท่า
ท่ีควร
 ข่าวทีว่่าคอืข่าวจบักมุ พ.อ.อ.  
ภคิณ  เดชพงษ์ ที่ถูกระบุว่าเป็น 
เจ้าหน้าทีป่ฏบิติัการด้านการข่าว กอ. 
รมน. ขนอาวธุสงครามจากชายแดน
และมาประสบอบุตัเิหต ุที ่ต.แหลม
กลดั อ.เมอืง จ.ตราด เมือ่วนัที ่ 3 
มถินุายน ทีผ่่านมา และถกูทหาร
นาวิกโยธินรวบตัวได้พร้อมทั้งชาว
กมัพชูาและชาวไทยรวม 3 คน
 ทัง้นี ้จากเอกสารการจบักมุระบุ
ว่า เวลา 22.00 น. วนัที ่2 มถินุายน 
2560 พ.อ.อ.ภคนิ เดชพงษ์ ได้ขบั
รถยนต์คนัเกดิอบุตัเิหตมุาพกัทีโ่รง 
แรมทวศีกัดิ ์กิตตยิา และม ีนายเรยีง 
วิเสิด รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
2AD-5629 พนมเปญ ประเทศ
กมัพชูา ทีเ่ข้ามาทางช่องเขาวง ต. 
คลองใหญ่ จ.ตราด เข้ามาน�าอาวธุ
ส่งให้ พ.อ.อ.ภคนิ เดชพงษ์ และทัง้
สองคนได้นอนอยูใ่นโรงแรม
 ต่อมาในเวลา 07.00 น. วนัที่   
3 มิถุนายน 2560 รถยนต์ทัง้สอง
คันได้ออกจากโรงแรมโดยรถยนต์
ของพ.อ.อ.ภคนิ เดชพงษ์ เดนิทาง
เข้ากรงุเทพฯ และเกิดอุบัตเิหต ุส่วน 

อ.แม่สอด จ.ตาก เพือ่ขายให้กบั
กะเหรีย่งเคเอน็ย ูและได้ท�ามา
แล้ว 2-3 ครัง้ ในรอบ 6 เดอืน
ทีผ่่านมา
 อย่างไรกต็าม ประเดน็ทีน่่าสน 
ใจไม่ได้มเีพยีงรปูคดเีท่านัน้ แต่ยงั
มีความน่าสนใจในท่าทีของหน่วย
งานด้านความม่ันคงของไทยที่ดู
เหมือนพยายามท�าให้เร่ืองนี้มีน�้า
หนกัน้อย และไม่ได้รบัความสนใจ
จากสงัคม
 พ.อ.พรีวชัฌ์ แสงทอง โฆษก
กองอ�านวยการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 
อธบิายว่า ก�าลงัพลของ กอ.รมน.
ประกอบด้วย กอ.รมน.ส่วนกลาง 
(ส่วนบรหิาร, ส่วนอ�านวยการ และ
ส่วนประสานการปฏบิตั)ิ, กอ.รมน.
ภาค 1-4, กอ.รมน.ภาคส่วนแยก 
และ กอ.รมน.จงัหวดั
 นอกจากนีแ้ล้ว ยงัมมีวลชนกอ. 
รมน. และเครอืข่ายข่าวภาคประชา-
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 (สมศกัดิ ์ไม้พรต-รายงาน)
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ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
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กจ็ะด ีแต่กระท�าแบบนีอ้ย่างนี ้ประเทศชาตคิง
เจรญิยาก  มีแต่น่าวิตกว่าอนาคตต่อไปข้างหน้า
หากนารขีีเ้มา หรอืสวยแต่โหดเหีย้ม 
 กรณอีย่างคดนีีป้าดคอชิงโฟน หรอืฆ่าหัน่
ศพจึงเป็นข่าวบันลือโลกเลย ใครจะเชื่อว่าผู้-
หญิงจะฆ่าห่ันศพหน้าตาเฉย ท�าได้อย่างไม่
สะทกสะท้าน ท�าได้ไกล้เคยีงกบัผูช้าย
 ถ้าพูดแบบโบราณกว่็า “ผเีน่ากบัโลงผ”ุ 
คอืมแีฟน มสีาม ีจะทอมหรอืผูช้าย  หาเงนิ
หาทองแบบไหนไม่รู ้ ได้เงนิมาก  กนิมาก 
เทีย่วมาก เมามาก  แล้วกเ็กดิคดตีามข่าว  
ซึง่ผูต้ายกเ็ป็นนารขีีเ้มาเหมอืนกนั ฆาตกร
มเีงนิไปเทีย่วต่างประเทศและน่าจะมเีรือ่ง
โยงใยกบัสิง่ทีไ่ม่ถกูกฎหมายหรอืศลีธรรม  
แต่ในทีส่ดุกรรมกต็ดิจรวด  
  กห็วงัว่าจะท�าเรือ่งพวกนีเ้ป็นวาระแห่ง
ชาต ิ เพือ่แก้ปัญหาบ้านเมอืงอย่างเร่งด่วน  
เราห่วงเศรษฐกจิ ห่วงเลอืกตัง้ แต่กข็อให้
ห่วงเรือ่งศลีธรรมบ้างน่ะ  ถ้าศลีธรรมไม่
กลบัมา  โลกาพนิาศ มนัจะพนิาศอย่างที่
เหน็นีแ่หละ อย่าให้มนัพนิาศย่อยยบัมาก
ไปกว่านีเ้ลย ขอให้ศลีธรรมรบีกลบัมาก่อน
จะสายเกนิแก้แย่เกนิไป
 เจรญิพร

โทษประหารกรณีเจ้าตั้มเจ้าเอ็กซ์ที่ฆาตกรรม
บัณฑิต มศว เพ่ือชิงไอโฟน ท้ังสองเรียกว่า
เดรจัฉานมาเกดิกไ็ด้ เพราะท�าผิด 7-8 ครัง้แล้ว
ยงัไม่ส�านกึ ศาลจงึใช้ค�าว่า “แก้สนัดานได้ยาก” 
จงึมคี�าพพิากษาให้ต้องประหารสถานเดยีว 
 วษิณ ุเครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ีบอกว่า
ประเทศไทยยงัมโีทษประหารชวีติ แต่ 7 ปีไม่มี
ใครถกูยงิเป้าประหารหรอืฉดียาพษิ แต่ถ้าให้
กฎหมายดกีบัคนช่ัวเกนิไป  คนช่ัวอาจจะท�าให้
คนดต้ีองตายอกีหลายคน มนักต้็องใช้วธิลีงโทษ
ทีร่นุแรงเช่นกนั 
 ผูช้ายกโ็หดร้าย ผูห้ญงิกโ็หดเหีย้มถงึขนาด
ฆ่าหัน่ศพ หนไีปพม่าแต่ไม่รอด นัน่กโ็หดเหลอื
เกนิ เดีย๋วนีผู้ห้ญงิมคี�าฮติอยู ่2 ค�า สวยโหดกบั
นารีขี้เมา ไม่รู้ว่าจิตใจมนุษย์ตอนนี้เป็นอะไร  
เหีย้มโหดซาดสิม์มทีัง้หญงิทัง้ชาย นีจ่ะเรยีกว่า
สทิธสิตรทีีเ่รยีกร้องกนัเเกนิไปหรอืไม่ อยากจะ
ท�าอะไรให้ใกล้เคยีงกบัผูช้าย ตอนนีก้เ็ลยโหด
หรอืเมาใกล้เคยีงกบัผูช้าย  
 ก่อนหน้าน้ีนางแบบช่ือดังก็เมาอาละวาด 
ขบัรถชนเปรีย้งปร้างโครมคราม  ถกูจบัยงัขว้าง
ปาของ มองดแูล้วยิง่กว่าผูช้าย มนัไม่ได้เป็นสิง่
ทีส่ร้างสรรค์เลย ถ้าท�าอะไรแบบผูช้ายในทาง
สร้างสรรค์ แขง็แรงแขง็ขนั อดทน ประเทศชาติ

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

 
In Brief : ย่อความ

ผีเน่ากับโลงผุ

ทรรศนะ

เราห่วงเศรษฐกจิ  ห่วงเลอืกตัง้  แต่
กข็อให้ห่วงเรือ่งศลีธรรมบ้างน่ะ ถ้า
ศลีธรรมไม่กลบัมา โลกาพนิาศ มนั
จะพินาศอย่างทีเ่หน็นีแ่หละ  อย่าให้
มนัพนิาศย่อยยบัมากไปกว่านีเ้ลย

แม้ยังไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งปีไหน 
แต่บรรยากาศทางการเมอืงกเ็ริม่สาด
โคลนใส่กนัแล้ว ไม่ใช่แค่ “เซตซโีร่” 
กกต.ยกชดุเท่านัน้ โดยเฉพาะ “แกน
น�านกหวีด” ที่ตบเท้าเข้าพรรคเก่า
แก่ ประกาศชัดเจนยังต่อต้าน “ทัก
กี้” และ สนับสนุน “คณะรัฏฐาธิ-
ปัตย์”!   
 เป้าใหญ่จึงยังอยู่ที่ “ลุงตู่” จะ
แอ่นอกประกาศชดัเจนไปเลยหรอืไม่
ว่าจะเป็น “นายกฯคนนอก” หรอืลง
สมัครรับเลือกต้ัง ไม่ใช่ “แทงกั๊ก” 
อย่างทุกวันนี้ 
 ที่น่าสนใจคือคะแนนนิยมท่ีแต่  
ละโพลออกมาแบบตรงกนัข้ามกนั สดุ   
ขั้ว ล่าสุดเฟซบุ ๊กแฟนเพจ “Low 
Love” เปิดโหวตเพียง 2 ชั่วโมงใน
หวัข้อ “อยากให้ใครเป็นนายก?” ปรา 
กฏว่า “ทักกี้” น�าโด่ง 34,595 โหวต 
“ลุงตู่” 15,940 โหวต “หล่อใหญ่” 
1,769 โหวต และ “ลงุก�านนั” รัง้ท้าย 
771 ได้โหวต 
 ขณะทีก่่อนหน้านีเ้ฟซบุ๊กแฟนเพจ 
“YouLike (คลิปเด็ด)” ซึ่งมียอดผู้
ติดตาม 13 ล้าน โพสต์ค�าถาม “ถ้า
ประเทศน้ีไม่มตีระกลูชนิวตัร คณุ
จะเลอืกใครเป็นนายกรฐัมนตร?ี” 
โดยมี 4 ตัวเลือก ปรากฏว่าประมาณ 
5 ชั่วโมง มีผู้โหวตประมาณ 116,000 
โหวต โดย “ไม่เลือกใครเลย” ถึง 
92,000 โหวต  “ลงุตู”่ 14,000 โหวต 
“หล่อใหญ่” 5,200 โหวต และ “ลุง
ก�านัน” 1,800 โหวต 
  จึงไม่น่าแปลกใจที ่“คนเป็นๆ” 
จะออกอาการคลุม้คลัง่ เพราะ “ผี
ทักกี้” ไม่ยอมตายซะที!

ผีไม่ยอมตาย!
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BTSคาดป2ี563รายได้โตเทา่ตัว

 นายดาเนยีล รอสส์ ผู้อ�านวย
การใหญ่สายการลงทนุบรษิทั บี
ทเีอส กรุป๊ โฮลดิง้ส์ จ�ากัด (มหา 
ชน) หรอื บทีเีอส กรุป๊ เปิดเผยว่า 
ประเมินรายได้จากการด�าเนิน
งานเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดย
เฉพาะกลุม่ธรุกจิระบบขนส่งมวล 
ชนที่คาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัย
ส�าคัญ เนื่องจากบรรลุข้อตกลง
การให้บรกิารเดนิรถและซ่อมบ�า 
รงุโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย
สายสเีขยีวเหนอื (หมอชติ-คคูต) 
และใต้ (แบริ่ง-สมุทรปราการ) 
ระยะทาง 30.8 กโิลเมตร รวม 25 
สถานี โดยคาดว่าหลงัเปิดให้บริ 
การจะส่งผลดีต่อรายได้  โดย
เฉพาะปี 2563 ทีร่ถไฟฟ้าท้ังสอง
สายจะเปิดให้บรกิารตลอดทัง้สาย
เตม็ปี  รายได้จากการให้บรกิาร
เดินรถและซ่อมบ�ารุงจะเพิ่มขึ้น  
อกี 4,000-5,000 ล้านบาท หรอื
เตบิโต 1 เท่าตวัจากปัจจบุนัทีม่ี
รายได้ 4,237 ล้านบาท
 ส่วนกลุ่มธุรกิจส่ือโฆษณาซึ่ง
ด�าเนินการโดย VGI จะเติบโต
อย่างโดดเด่นเช่นกนั โดยมปัีจจัย
จากพื้นที่โฆษณาตามสถานีรถ 
ไฟฟ้าและจ�านวนรถไฟฟ้าที่เพิ่ม
ขึน้ในอนาคต  จากปัจจบัุนมพีืน้ท่ี
โฆษณาในสถานรีถไฟฟ้าบทีเีอส
จ�านวน 30 สถาน ีรวม 10,000 

ตารางเมตรและจ�านวนรถไฟฟ้า 
52 ขบวน นอกจากนี้ยังมาจาก
แพลตฟอร์มพื้นที่สื่อโฆษณาที่
หลากหลาย ท�าให้การขายโฆษ-
ณามลัีกษณะเป็นแพก็เกจ พร้อม
น�าเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมของ
ลกูค้ามาใช้วเิคราะห์เพือ่วางแผน
สื่อโฆษณา ท�าให้สามารถตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าได้
ด ีรวมถงึการเข้าลงทนุใน MACO 
แรบบิท กรุ๊ป แอร์โรมีเดีย สื่อ
โฆษณาในสนามบินและเดโมพาว์ 
เวอร์ ส่งผลให้สามารถเก็บเกี่ยว
รายได้จากเมด็เงนิโฆษณาได้มาก
ขึน้  ซึง่ปีนีค้าดว่า VGI จะท�าราย
ได้ 4,000 ล้านบาท และคาดจะมี
จ�านวนผู้ใช้บตัรแรบบทิในระบบ
กว่า 9.2 ล้านใบ
 ขณะที่กลุ ่มธุรกิจอสังหาริม 
ทรพัย์คาดว่าจะรบัรูส่้วนแบ่งก�าไร
จากโครงการคอนโดมิเนียมร่วม
ทนุกบั บมจ.แสนสริใินปีหน้า โดย
แผนพัฒนาโครงการคอนโดมิ-
เนียมใหม่ๆ จะเกิดขึ้นท้ังตาม  
แนวรถไฟฟ้าสายปัจจบุนั ส่วนต่อ
ขยายและโครงการรถไฟฟ้าสาย
ใหม่ๆ โดยมแีผนพฒันาโครงการ
รวม 25 โครงการ มลูค่าขายกว่า 
100,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี จาก
ปัจจบุนัทีพ่ฒันาโครงการไปแล้ว
จ�านวน 8 โครงการ รวม 4,382 

ยนูติ มลูค่ากว่า 30,000 ล้านบาท 
ซึง่ในปีนีจ้ะเปิดตวัโครงการคอน 
โดมเินยีมอย่างน้อย 4 โครงการ 
รวมมลูค่ากว่า 12,000 ล้านบาท 
ท�าให้บรษิทัฯ สามารถรบัรูร้ายได้
จากธรุกิจอสังหารมิทรพัย์ได้มาก
ขึน้ในอนาคต
 ส่วนภาพรวมผลการด�าเนิน
งานในปี 2559/60 (เมษายน 
2559-มนีาคม 2560) มรีายได้ 
9,618.3 ล้านบาท และมกี�าไรสทุธิ 
2,235.7 ล้านบาท โดยทีป่ระชมุ
คณะกรรมการอนมุติัจ่ายเงนิปัน 
ผลงวดประจ�าปี 2559/60 งวด
สดุท้ายในอตัรา 0.175 บาทต่อ
หุ้น ซึ่งก�าหนดปิดสมุดทะเบียน
เพือ่รวบรวมรายชือ่ผูม้สีทิธิได้รับ
ปันผลในวันท่ี 4 สิงหาคม 2560 
และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวัน  
ที ่ 18 สงิหาคม 2560 หลงัจาก
ก่อนหน้านี ้ BTS ได้จ่ายเงนิปัน  
ผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 
0.165 บาทต่อหุ้น รวมทั้งปีได้  
จ่ายเงินปันผลท้ังส้ิน 4,716.4 
ล้านบาท คดิเป็นอัตราเงนิปันผล
ตอบแทนประจ�าปีอยู่ท่ี 4%  

เปิดงาน : ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริ-   
รัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�า 
กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและ
สงัคมเป็นประธานเปิดงาน “สมาร์ท 
ไมซ์ ไทยแลนด์ 2017” เพื่อเผย
แพร่องค์ความรู้ เทรนด์ ข้อมูล
ข่าวสาร สร้างความรูค้วามเข้าใจ
ด้านนวตักรรมกบัการพฒันาอตุ-
สาหกรรมไมซ์ 

บทีเีอส กรุป๊ประเมนิธรุกจิระบบขนส่งมวลชนท�ารายได้เตบิ 
โตเท่าตวัภายในปี 2563 หลงัเปิดให้บรกิารเดนิรถไฟฟ้าสาย
สเีขยีวใต้และสายสเีขยีวเหนอืครบทกุสถาน ี ขณะทีธ่รุกจิสือ่
โฆษณาปีนีท้�ารายได้ 4,000 ล้านบาท เลง็เปิดคอนโดฯ อกี 4 
โครงการมลูค่าขายกว่า 12,000 ล้านบาท 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

  เงินฝาก    เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง  ซื้อ  20,550.00  บาท

 ขาย  20,650.00  บาท

ทองรูปพรรณ  ซื้อ  20,178.00  บาท

 ขาย   20,650.00  บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง  ซื้อ  1,280.28  ขาย 1,280.73
ลอนดอน ซื้อ  1,280.50  ขาย 1,280.74

ภาวะหุ้น 5 มิถุนายน 2560

สถาบัน  ซื้อ  ขาย  สุทธิ 

มูลค่า 

ร้อยละ

ต่างชาติ  ซื้อ  ขาย  สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

รายย่อย  ซื้อ  ขาย  สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

ดอลลาร์สหรัฐ  บาท

ยูโร  บาท

ปอนด์สเตอร์ลิง  บาท

ดอลลาร์ฮ่องกง  บาท

เยน  บาท

ดอลลาร์สิงคโปร์  บาท

  ออมทรัพย์  0.50% MLR  6.25%
  3 เดือน 0.9% MOR 7.12%
 6 เดือน 1.15% MRR 7.12%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)   

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

34.31

39.07

45.60625

4.4825

0.32083

24.957

-0.75  1,566.85  
  43,672.90
-3.24  2,230.87  
  32,497.13
-1.86  988.36  
  26,462.33
-0.49  569.34  
  1,770.91

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,674.82   -1.41

2,401.64   +7.81

2,503.02   +2.24

1,840.59   +0.51

2,427.80   +6.84

2,915.73   -3.88

1,243.57   -6.37

  Large Cap FSTHL 

   Mid Cap FSTHM

  Small Cap FSTHS

  All-Share FSTHA

  Mid/Small Cap FSTHMS

  Fledgling FSTHF

  Shariah FSTSH 

4,970.74

11.38

6,720.21

15.39

-1,749.47

-

14,634.07

33.51

14,143.99

32.39

490.08 

-

19,186.28 

43.93 

18,553.85

42.48 

632.43 

-

ดาเนยีล รอสส์ 
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แนะน�าโครงการ : ถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือ
ประจวบ จ�ากดั พร้อมทมีผูบ้รหิาร ร่วมประชมุกบั สพุงศ์ เอ้ืออาร ีประธาน
หอการค้าจังหวัดชุมพร ในโอกาสหารือและแนะน�าโครงการนิคมอุตสาห
กรรมโลจิสติกส์บางสะพาน โครงการพัฒนาพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประ-
จวบคีรีขันธ์ สู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์บางสะพาน 

รับรางวัล : วารุณีย์ ธชีพันธ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิต 
ภัณฑ์  พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ออริจิ้นพร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) 
เข้ารับรางวัล Top 10 Developer 2017 ภายใต้งาน BCI Asia Awards 
2017 ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์แอนด์ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์
แอทเซ็นทรัลเวิลด์ 

 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้
อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจ
การคลงั (สศค.) เปิดเผยว่า สศค.
เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างพระ
ราชบญัญัติ (พ.ร.บ.) ภาษกีารได้
รับประโยชน์จากการพัฒนาระ 
บบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ.
.... หรือการเก็บภาษีลาภลอย 
เน่ืองจากรัฐบาลได้ลงทุนโครง 
สร้างพื้นฐานทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตจ�านวนมาก ท�าให้ผู้มีที่ 
ดินหรือที่อยู่อาศัยได้ประโยชน์
มูลค่าเพิ่มข้ึน เช่น โครงการลง 
ทนุด้านคมนาคมของรฐับาล 1.79 
ล้านล้านบาท ในช่วงปี 2558-
2565 ท�าให้มูลค่าที่ดินและห้อง
ชุดบรเิวณโครงการเพิม่สูงขึน้มาก 
โดยราคาประเมนิปี 2559-2562 
เพิ่มขึ้น 100-150% เทียบกับรา 
คาประเมนิช่วง 4 ปีก่อนหน้า จึง
เห็นว่าควรเก็บภาษีลาภลอยขึ้น     
  ส�าหรับสาระส�าคัญของกฎ-
หมาย ก�าหนดผู้เสียภาษีลาภ
ลอยคือ ผู้ขายที่ดินหรือห้องชุด 
เจ้าของทีด่นิหรอืห้องชดุทีใ่ช้ประ 

โยชน์ในทีด่นิเชงิพาณชิย์ทีม่มีลู-
ค่าสูงกว่า 50 ล้านบาท และผู้พฒั 
นาอสงัหารมิทรพัย์ท่ีเป็นเจ้าของ
ห้องชดุรอการจ�าหน่าย ซึง่อยูร่อบ
พื้นที่ที่มีโครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของรัฐ
 ทั้งนี้ โครงการที่จัดเก็บภาษี
คอืโครงการรถไฟความเรว็สงู รถ 
ไฟรางคู่ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
สนามบิน ท่าเรือ โครงการทาง  
ด่วนพิเศษและโครงการอื่นๆ ที่
ก�าหนดในกฎกระทรวง ขณะที่
การจัดเก็บภาษีใน 2 กรณีคือ 
1.การจัดเก็บในระหว่างการด�า 
เนินโครงการจะจัดเก็บจากการ
ขาย หรือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ใน
ท่ีดิน หรือห้องชุดทุกครั้ง รอบ
พื้นที่โครงการในรัศมีที่ก�าหนด 
และ 2.การจดัเกบ็เมือ่การด�าเนนิ
โครงการแล้วเสรจ็ จะจดัเกบ็จาก
ที่ดินหรือห้องชุดที่ใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูงกว่า 
50 ล้านบาท ยกเว้นใช้ประโยชน์
เป็นท่ีอยู่อาศัยและท�าเกษตร-
กรรม และเก็บจากห้องชุดของผู้

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีรอการ
จ�าหน่ายซึง่อยู่รอบพืน้ท่ีท่ีมโีครง 
การโดยให้เกบ็ภาษดีงักล่าวในปี
ถัดจากปีท่ีโครงการฯ แล้วเสร็จ
เพียงครั้งเดียว
 ส�าหรับพื้นท่ีจัดเก็บภาษีก�า 
หนดขอบเขตไว้ ดังนี้ 1.โครง
การฯ และพื้นที่ที่อยู่ในรัศมีของ
โครงการรถไฟความเรว็สงู รถไฟ
รางคู่ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 2.5 
กิโลเมตร รอบสถาน ี2.โครงการฯ 
และพื้นที่ ที่อยู่ในรัศมีสนามบิน 
5 กิโลเมตร จากแนวเขตห้ามก่อ 
สร้างของสนามบิน 3.โครงการฯ 
และพื้นที่ ที่อยู่ในรัศมี ท่าเรือ 5 
กิโลเมตร จากแนวเขตที่ดินของ
ท่าเรือ และ 4.โครงการฯ และ
พืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นรศัโครงการทางด่วน 
พเิศษ 2.5 กิโลเมตร รอบทางขึน้ 

และทางลง
 ทั้งนี้ ผู ้จัดเก็บภาษีคือกรม
ที่ดินและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ โดยอตัราการเกบ็ภาษกี�า 
หนดเพดานสงูสดุ 5% แต่จดัเกบ็
จริงจะพิจารณาก�าหนดโดยคณะ
กรรมการพิจารณาก�าหนดพื้นที่
จัดเก็บภาษ ีโดยออกเป็นกฎกระ 
ทรวงเพื่อบังคับใช้ต่อไป 
 นายกฤษฎา กล่าวว่า กระ 
ทรวงการคลังได้ศึกษาการเก็บ
ภาษลีาภลอยนีม้านานแล้ว ซึง่ที่
ผ่านมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) ได้เสนอให้เก็บภาษีดัง
กล่าว สศค. จึงน�าร่างกฎหมาย
นี้มารับฟังความเห็นจากประชา 
ชน เพื่อดูข้อดีข้อเสียของกฎ-
หมาย ก่อนจะเสนอให้คณะรัฐ-
มนตรี (ครม.) เห็นชอบ   
        

สศค.เปิดประชาพจิารณ์รบัฟังก่อนน�าเสนอ ครม. กรณจัีดเกบ็
ภาษลีาภลอยผูไ้ด้ประโยชน์จากการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน
ของรฐั ก�าหนดรายได้เกนิ 50 ล้านบาทขึน้ไปต้องเสยีภาษี

คลงัเดินหน้าเกบ็ภาษลีาภลอย
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กีฬา

โลกกีฬา

‘เบล’ลัน่ขออยูก่บัชดุขาวต่อ 

‘ฮาร์ซารด์’เดีย้งข้อเท้าแตก

‘ยอร์โควคิ’ยนัแข่งวมิเบลิดนั

แกเรธ็  เบล ยอมรบัเขามคีวามสขุดกีบัทมี 
“ราชันชดุขาว” เรอลั มาดรดิ ด ีและมีความ
ต้องการทีจ่ะฝากอนาคตไว้กบัทมีแชมป์ยโุรป
ปีล่าสดุต่อไป โดยในเกมทีท่มีเอาชนะยเูวน
ตสุ 4-1 ในนดัชงิชนะเลศิ แชมเป้ียนส์ ลกี 
เมือ่วนัเสาร์ทีผ่่านมา กองหน้าทมีชาตเิวลส์ มี
โอกาสลงสนามในนาททีี ่77 ก่อนทีท่มีจะคว้า
แชมป์สามสมัยในรอบ 4 ปีได้ส�าเร็จ “เรา
ประสบความส�าเรจ็มากมาย และผมกม็คีวาม
สุขดี ผมต่อสัญญาระยะยาวกับมาดริดไป
แล้ว” เบล กล่าว “ครอบครวัผมกมี็ความสุข 
ผมกม็คีวามสขุ แน่นอน เราจะด�าเนนิชวีติของ
ผมต่อไปทีน่ี”่   

เอเดน  ฮาร์ซารด์ กองกลางทีม “สิงโต
น�า้เงนิคราม” เชลซ ีแชมป์พรเีมยีร์ลกีปีล่าสดุ 
ได้รบับาดเจบ็ทีข้่อเท้าขวาในระหว่างฝึกซ้อม
กบัทมีชาตเิบลเยยีม เมือ่วันอาทิตย์ท่ีผ่านมา 
จากการเปิดเผยของสมาคมฟตุบอลเบลเยยีม 
อาการบาดเจบ็ครัง้นี ้มผีลท�าให้กองกลางวยั 
26 ปี พลาดลงอุน่เครือ่งให้ทีมชาตเิบลเยยีม 
ในเกมทีพ่บกบัทมีชาติสาธารณรฐัเชก็ เมือ่วนั
จันทร์ที่ผ่านมา รวมไปถึงเกมฟุตบอลโลก 
รอบคดัเลอืก โซนยโุรป กบัทีมชาตเิอสโตเนีย 
ในวนัที ่9 มถินุายน ทีจ่ะถงึนี ้โดยยงัไม่ทราบ
ว่า เขาจะต้องพกัรักษาตัวนานเท่าใด แม้ว่าเขา
มสีญัญากบัทมีอกี 3 ปีแต่ก�าลงัตกเป็นข่าวว่า 
ทมีเรอลั มาดรดิ สนใจดงึตัวไปร่วมทีมด้วย 

โนวกั ยอร์โควคิ แชมป์วมิเบิลดนั 3 สมัย 
กล่าวว่าเขาจะไม่เปลีย่นแผนหรอืว่าเตรยีมตวั
ถอนตวัจากการแข่งขนัวมิเบิลดนัท่ีจะมีข้ึนใน
เดอืนหน้า หลงัจากทีม่เีหตุการณ์ไม่สงบเกดิ
ขึน้ทีส่ะพานลอนดอน บรดิจ์ กรงุลอนดอน 
ท�าให้มคีนเสยีชวีติ 7 คนและบาดเจบ็ เมือ่วนั
เสาร์ท่ีผ่านมา “ทกุสิง่ทกุอย่างยงัคงด�าเนนิไป
ตามปรกตติามแผนของผมส�าหรบัการแข่งขนั
วมิเบลิดนั และผมจะพยายามไปทีน่ัน่พร้อม
ครอบครวัของผม แน่นอน มันเป็นส่ิงท่ีรบัรู้
กนัอยูแ่ล้ว” ยอร์โควคิ กล่าว ระหว่างการแข่ง
ขนัเฟรนช์ โอเพ่น “ผมคดิว่ามนัเป็นเรือ่งทีท่กุ
คนต้องรบัรูว่้าแต่ละวนัแต่ละคืนท่ีผ่านไป แต่
กเ็ป็นเรือ่งทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ได้” “โปรเม”  เอรียา จุฑานุกูล โปรขวัญใจชาว

ไทย วัย 21 ปี ผงาดขึ้นครองมือ 1 ของโลก 
เป็นผลส�าเรจ็ หลงัจากคูแ่ข่งอย่าง เรยีวโซยอน 
จากเกาหลใีต้ ไม่ผ่านการคดัตวัในการแข่งขนั
รายการช็อปไรท์ แอลพีจีเอ คลาสสิค ท่ีรัฐ
นิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 3 
มิถุนายนผ่านมา 
 นักกอล์ฟสาวจากแดนเกาหลีใต้ เกิด
อาการฟอร์มสะดดุ จบการแข่งขนัรอบสองด้วย
สกอร์รวม 6 โอเวอร์พาร์ 148 รั้งอันดับ 94 
ร่วม ไม่ผ่านการตดัตวัไปเล่น 2 วนัสดุท้าย ส่ง
ผลให้ไม่สามารถเก็บคะแนนสะสมได้ ขณะที่
ลิเดีย โค ที่กลายเป็นมือ 1 ของโลก ชาว

การ์บเีน่ มกูรูซู่า แชมป์เก่าเฟรนช์ โอเพ่น ยอม 
รบัว่าเธอไม่แฮปป้ี กบักลุม่แฟนๆเทนนสิ หลงั
จากทีพ่่ายให้กบั ครสิตน่ิา มลาเดโนวคิ ตวัเตง็
หนึง่ ในเฟรนช์ โอเพ่น ปีนี ้โดยแชมป์เก่า ชาว
สแปนชิ วยั 23 ปี พ่ายไป 6-1, 3-6, 6-3 
ท่ามกลางสนามลองเลง คอร์ต ที่เต็มไปด้วย
แฟนๆของ มลาเดโนวคิ 
 “มนัเจบ็ปวดมากทีแ่พ้ในเฟรนช์ โอเพ่น” 
มกูรูซู่า กล่าวทัง้น�า้ตา “แฟนๆกท็�าให้ฉนัพบ
กบัความยากล�าบากมากวนันี ้ฉนัไม่เข้าใจจรงิๆ 
ฉนัไม่รูว่้าจะอธบิายอย่างไร หากว่าคณุเป็นฉนั 
คณุคงเข้าใจ ฉนัไม่รูว่้า แฟนๆคาดหวงัอะไร ฉนั
ไม่รูจ้รงิๆ” 
 มกุรูซู่า วยั 23 ปี ลกุออกจากห้องแถลงข่าว

นิวซีแลนด์ ที่ไม่ได้ลงแข่งขันรายการนี้ ก็หล่น
จากต�าแหน่งแน่นอนหลังจากที่ผลงานช่วง
หลงัไม่ดมีากนกั ไม่สามารถคว้าแชมป์รายการ
ใดๆเลย ตลอด 10 เดือนที่ผ่านมา และถอน
ตวัจากการแขง่ขนัมาแล้ว 2 รายการตดิต่อกนั 
 จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งให้โปรเม ที่
อยู ่ในอันดับ 2 และแม้จะไม่มีรายการลง
แข่งขัน แต่มีผลงานออกมาตลอด ก้าวขึ้นมา
เป็นมือ 1 ของโลก แทน โค ทันทีในสัปดาห์
นี้ นับเป็นนักกอล์ฟหญิงคนแรกของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และของประเทศไทย ที่
สามารถก้าวเป็นมือ 1 ของโลกได้ และถือเป็น
นักกีฬาของไทยคนที่ 3 ที่ก้าวขึ้นมือ 1 ในเวที
กีฬาโลกได้ ต่อจาก “เมย์” รัชนก อินทนนท์ 
(แบดมินตัน) และ “ณี” สุธียา จิวเฉลิมมิตร 
(นักยิงเป้าบิน) 
 ปี 2016 ถือเป็นทองของ “โปรเม” ก็ว่าได้ 
เมื่อเธอสามารถคว้าแชมป์รายการแอลพีจีเอ 
ทัวร์ ได้ 5 รายการ  พร้อมกับรางวัลนักกอล์ฟ
หญิงแห่งปี หรือโรเล็กซ์ เพลเยอร์ ออฟ เดอะ 
เยียร์ อวอร์ด มาครองด้วย 
 ในเวลาเดียวกันนั้น  “โปรเม”  ยึดอันดับ 
2 ของโลกไว้ได้ บวกกับแชมป์เมเจอร์ อีก 1 
รายการ ในรายการรโิคห์ วเีมน บริตชิ โอเพ่น 
พร้อมกับสร้างสถิติเป็นนักกอล์ฟหญิงที่ท�า
เบอร์ดี้ได้มากที่สุดในฤดูกาลเดียว จ�านวน 
469 ครั้ง มากกว่า สเตซี่ ลูอิซ มากถึง 18 ครั้ง 
ที่ท�าไว้เมื่อปี 2014 

‘โปรเม’ผงาดขึน้มอื1โลก

‘มกูรูซู่า’เสยีใจตกรอบบ่นแฟนอบุ
อย่างกะทนัหนัเพราะเธอรูส้กึเสยีใจมาก ก่อน   
ท่ีจะกลับมาเปิดเผยว่า เธอรู ้สึกผ่อนคลาย        
ลง เพราะนีค่อืความกดดนัจากการเป็นแชมป์  
เฟรนช์ โอเพ่น  
 “ฉนัรกัการแข่งขนัรายการนีม้าก ไม่ว่าจะ
เกดิอะไรขึน้” มูกรูซู่า กล่าว “ทกุคนอาจจะถาม
ฉนัว่า เกดิอะไรขึน้ แต่ฉนัอยากจะบอกว่า ทกุ
อย่างผ่านไปแล้ว ทกุอย่างกต้็องด�าเนนิต่อไป”   
 ส�าหรบัการแข่งขนัเฟรนช์ โอเพ่น ไม่มนีกั
เทนนสิผูห้ญงิ คว้าแชมป์ได้เลย ตัง้แต่ แมร์รี่ 
เพีย๊ร์ซ ท�าได้เมือ่ปี 2000  
 ขณะทีฝ่่ายชาย ราฟาเอล นาดาล เอาชนะ 
โรแบร์โต้ เบาตสิต้า ออกตุ 6-1, 6-2, 6-2 ผ่าน
เข้ารอบ 8 คน เป็นทีเ่รยีบร้อย  
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สาเหต ุ“ยอดนยิม” ทีไ่ด้รบัการ
หยบิยกมาอธบิาย หลงัเกดิเหตกุ่อ 
การร้าย มหีลายประเดน็ด้วยกนั 
 เช่น การตอบโต้จากประเทศ   
ทีถ่กูโจมต ี การระบายความเคยีด 

 ด้านศาสตราจารย์ฟิออนา 
เดอ ลอนดราส ผูเ้ชีย่วชาญแห่ง
มหาวทิยาลยัเบอร์มงิแฮม มอง
ว่าสาเหตขุองการก่อการร้ายที่
ระบขุ้างต้น ล้วนมคีวามเป็นไป
ได้ 
  แต่ลอนดราสระบวุ่า หากอ้าง
ปัญหาดังกล่าวโดยไม่มีหลักฐาน 
ถือเป็นความมกัง่ายทีไ่ม่มปีระโยชน์
ต่อการท�างานป้องกนัในอนาคต
 มาตรการต่อต้านและป้อง 
กนัการก่อการร้าย ทีล่อนดราส
เชือ่ว่ามปีระสทิธภิาพ  คอืการ
ออกกฎหมาย และการก�าหนด    
นโยบายบนพืน้ฐานของงานวจิยั
หลกัฐาน และข้อเสนอแนะจาก
ผูเ้ชีย่วชาญ
  มาตรการส�าคญัต่อจากนัน้ คอื
ต้องทุ่มทรัพยากรผลักดันการใช้
กฎหมายและนโยบายดงักล่าว ให้
มผีลทางปฏบิตั ิ ตามด้วยการประ 
เมินผล และปรบัแก้กฎหมายและ
นโยบายทีพ่สิจูน์แล้วว่าใช้การไม่ได้ 
การผลักดันมาตรการดังกล่าวให้
ส�าเรจ็ เป็นงานไม่ง่ายนกั หากภาค
การเมืองขาดเอกภาพและความ
พยายาม
 ซึง่ลอนดราสมองว่า องักฤษ
ยังไม่มีความพยายามผลักดัน
แนวทางนี้อย่างจริงจัง  ท�าให้
การป้องกนัการก่อการร้ายด้อย
ประสทิธภิาพ
  
 

 
 

In Brief : ย่อความ

หวัหน้าพรรคฝ่ายค้านของ
องักฤษ โจมตรีฐับาลว่า ล้ม 
เหลวในการป้องกันการ
ก่อการร้ายทั้งที่รู้ต้นเหตุ 
ขณะผู้เชี่ยวชาญมองว่า 
อังกฤษยังด้อยด้านการ
ใช้กฎหมายและนโยบาย 
ท�าให้การป้องกันการก่อ 
การร้ายขาดประสทิธภิาพ

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

แค้น เพราะถกูดหูมิน่เหยียดหยาม
เรือ่งเชือ้ชาตแิละศาสนา ปัญหาด้าน 
ความเหลือ่มล�า้ทางด้านสงัคม ความ
ยากจน และความไม่เป็นธรรม 
 หลังเกิดเหตุก่อการร้ายที่อัง-
กฤษ 3 ครัง้ ในเวลาไม่ถงึ 3 เดอืน 
โดย 2 ครัง้ล่าสดุ ประกอบด้วยการ
ระเบดิฆ่าตวัตาย โจมตฝีงูชนขณะ
ออกจากอาคารแมนเชสเตอร์อารี
นา ของเมืองแมนเชสเตอร์ หลัง   

ปัญหาก่อการร้ายในอังกฤษ

(ข้อมูลภาพ edition.cnn.com)

จบการแสดงคอนเสร์ิต เมือ่คนืวนั
จนัทร์ที ่22 พ.ค. ตามเวลาท้องถิน่ 
มีผู้เสียชีวิต 22 คน และบาดเจ็บ
จ�านวนมาก
 และครัง้ล่าสดุ กลุม่คนร้ายขบั
รถแวนพุง่ชนผูค้นบนสะพานลอน 
ดอน และใช้มีดไล่แทงผู้เคราะห์
ร้ายทีห่น้าตลาดโบโรห์ ซ่ึงอยูใ่กล้
เคยีงกนั ในกรงุลอนดอน ช่วงคนื
วนัเสาร์ที ่3 มถินุายน ทีผ่่านมา มี
ผูเ้สยีชวีติอย่างน้อย 7 คน บาดเจบ็ 
48 คน
 เจเรม ีคอร์บนิ หวัหน้าพรรค
แรงงาน ซึง่เป็นพรรคฝ่ายค้าน
ขององักฤษ เช่ือว่าการก่อการร้าย 
เป็นผลสบืเนือ่งมาจากกองทัพ
องักฤษ เข้าร่วมท�าสงครามปราบ
กลุม่ก่อการร้ายในตะวนัออก-
กลางและลเิบยี  ซึง่คอร์บนิคดั 
ค้านมาตลอด   
 คอร์บนิโจมตรีฐับาลว่า ล้มเหลว
ในการป้องกนัการก่อการร้ายทัง้ที่
รูต้้นเหต ุซึง่ความล้มเหลวเกดิจาก
ไม่เพิม่บคุลากรต�ารวจรกัษาความ
ปลอดภยั และหน่วยตดิตามเฝ้าระ 
วงัผูต้้องสงสยั โดยรฐับาลอ้างการ
ประหยดังบประมาณ  



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4594 (1119) วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

081624-OM-300317-01

ขายสวนทุเรียน+ผลไม
18-2-78 ไร

ต.บานพระ อ.เมือง ปราจีนบุรี
สวนสวยสมบูรณมีคนดูแล เก็บผลทุกป น้ำไมทวม

หางตัวเมืองปราจีน 3 กม. ริมทางขึ้นเขาใหญ
ราคา 2 ลาน/ไร

ติดตอ : 081 624 9004 (เจาของขายเอง)

   รับสมัคร พนง.แคชเชียร์ ชาย/หญิง

 พนักงานนวดแผนไทย
  ประกันรายได้ 14,000.-/เดือน

สนใจติดต่อ 
2010/2-3 ถ.พหลโยธิน เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทร. 095-854-6656,โทร. 095-854-6656,
095-646-1544095-646-1544

โอภาส ซาลอน

Zalon-PIN-030417=C3_01

02225-OM-030517-01

ช่างเย็บผ้า
• หญิง อายุ 20-45 ป

• เย็บหรือพงได • มี O.T. 

• ประกันสังคม  • ทำงานหองแอร

ติดตอ 128 พระราม 4 (แถวหัวลำโพง) สัมพันธวงศ  

   โทร. 02-225-0404  

พระเครื่อง-P1-050517=4*6_01

รับเช่าพระเครื่อง 

พระบูชา ใหม่เก่า 

เครื่องราง ของขลัง

บริการรับเช่าถึงบ้าน 

ในราคาที่คุณพอใจ

081-258-6069
081-351-5870

รับเช่า
พระเครื่อง-พระบูชา

089498-OM-201016-01

• บริการจัดส�งพนักงาน
• พนักงานดูแลผู�ป�วย+ผู�สูงอายุ
• พนักงานแม�บ�าน+แม�ครวั
• พนักงานพี่เลี้ยงน�องแรกคลอด
 ถึงน�องโต
• คนสวน-คนขับรถ
• รับฝากดูแลผู�ป�วย-ประจำศูนย�ฯ
• โดยพนักงานที่มีประสบการณ�

รับสมัครพนักงานทุกตำแหนง 
ติดตอ ศูนยพระคุณ 136 ดอนเมือง

เบอรโทร. 02-5651998 
081-4886185, 081-3561497

รับสมัครดวน



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ภัตตาคาร Neil’s Tavern

รับสมัครดวนรับสมัครดวน

1. พนักงานเสิรฟ
 • เพศชาย/หญิง
    พูดภาษาอังกฤษไดบาง
 • รายไดรวม 20,000 บาท

2. พนักงานผูชวยเสิรฟ
 • เพศชาย/หญิง
    อานภาษาอังกฤษไดบาง
 • รายไดรวม 15,000 บาท

สมัครพรอมรูปถาย 1 รูปที่ ภัตตาคาร  Neil’s Tavern
เลขที่ 58/4 ซ.รวมฤดี ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2650-8458-9
(เวลา 10.00-16.00 น.)

NEILS-p1-260517-01

เปนภัตตาคารอาหารฝรั่ง มีความประสงคที่
จะรับสมัครพนักงานทั้งเพศชายและหญิง ดังนี้

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4594 (1119) วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

บริษัท วิไลอาภรณ จำกัด
รับสมัครดวน

สนใจติดตอสมัครงานไดที่ บร�ษัท ว�ไลอาภรณ จำกัด เลขที่ 46,47,48,49 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-14, 35-16 แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2895-1426-9, 08-9203-2481, 08-1829-0214, 08-5339-6877 Email : vilaiaporn1992@gmail.com

VILAIAPORN-OM-040517-01

1. ช่างสร้างแบบกางเกงชายและชุดยูนิฟอร์ม
2. ช่างมาร์กเกอร์ (มาร์กมือ/มาร์กเครื�อง)
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปข�้นไป • มีประสบการณและสามารถใชโปรแกรม Optitex ได

3. ช่างเย็บตัวอย่าง (หลายอัตรา)
4. ช่างเย็บผ้า (จ่ายงานเย็บใน-นอกและต่างจังหวัด) (หลายอัตรา)
 • เสื้อยูนิฟอรม, กางเกง, แจ็กเกต, ชุดหมี, เสื้อยืดคอโปโล ฯลฯ

5. พนักงานบัญชี
 • เพศหญิง • วุฒิปวส. สาขาบัญช¨

6. พนักงานคุมเครื�องปกคอม (หลายอัตรา)
 • มีประสบการณและสามารถกดเคร©่องได

 หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งมีที�พักให้

1.ทีมงานขายโครงการ (Freelance)
2.หัวหนาขายโครงการ
3.พนักงานขาย

บริษัท บิลดิ้ง แลนด แอนด เฮาส จำกัด

ดำเนินกิจการบานและที่ดิน
ตองการรับสมัครงานในตำแหนงงาน ดังตอไปนี้

สนใจติดตอ
เลขที่ 52/68 ม.6 ม.บางใหญซิตี้ ต.เสาธงหิน

อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

BESTH-P1-220517-01

โทร. 09-6103-1065,
08-7080-7321, 08-1336-9373

ถามีที่พักอาศัยอยูใกลบางบัวทอง, บางใหญ จะพิจารณาเปนพิเศษ

1.ทีมงานขายโครงการ (Freelance)
2.หัวหนาขายโครงการ
3.พนักงานขาย

รับสมัครเฉพาะวันจันทร-พุธ-ศุกร เวลา 10.00-16.00 น.



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 18 ฉบับที่ 4594 (1119) วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

MARATH-OM-300517-01

1. ชางซอมอุปกรณฟตเนส 5 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส, ไฟฟา
 • มีใจรักงานดานบริการ
 • หากสามารถขับรถยนตไดจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานตางจังหวัดได

2. ธุรการชาง 1 อัตรา
 • เพศหญิง  อายุ 20-30 ป
 • วุฒิปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี ไมจำกัดสาขา
 • ใชคอมพิวเตอรและเคร�องใชสำนักงานไดเปนอยางดี
 • มีประสบการณดานงานธุรการจะพิจารณาเปนพิเศษ

3. พนักงานขาย ประจำโชวรูม
 สาขาFBT                                                         1 อัตรา
 สาขาระยอง                                                      1 อัตรา
 สาขาหาดใหญ                                                   1 อัตรา
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปขึ้นไป
 • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี (จบสาขาวิทยาศาสตรการกีฬาจะพิจารณาเปนพิเศษ)
 • มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ
 • มีภูมิลำเนาอยูในจังหวัดนั้นจะรับพิจาราณาเปนพิเศษ
 • ประสบการณงานขายเคร�องออกกำลังกาย

เปนบริษัทที่อยูในธุรกิจกีฬามาเปนเวลาเกือบ 30 ป บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายอุปกรณกีฬาที่ครบวงจร
ที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย อีกทั้งยังเปนตัวแทนจำหนายอุปกรณฟตเนสชั้นนำและคุณภาพสูงจากตางประเทศ

เชน อเมริกา, ฟนแลนด, ญี่ปุน และไตหวัน นอกจากนี้ ยังเปนผูจำหนายอุปกรณ Fitness Test
เพ�อใชทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย อีกดวย บริษัทฯ มีความตองการรับสมัครบุคลากร ผูมีความรูความสามารถ ดังนี้

สนใจสมัครดวยตนเองที่ฝายทรัพยากรบุคคล หรือสงประวัติมาที่ E-mail : marathonhr@gmail.com
บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกดั

เลขที่ 149 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท 0-2434-0500-6, 0-2433-7992-4 

บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด
เปนบริษัทที่อยูในธุรกิจกีฬามาเปนเวลาเกือบ 30 ป บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายอุปกรณกีฬาที่ครบวงจร

่ ่ ใ ไ ้  ้

บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด

LONDRI-OM-260517-01
โทร. 0-2907-9995 09-8932-4287

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงานธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10อัตรา

3
อัตรา

• มีความรูดานคอมพิวเตอร 
  Word, Excel, Powerpoint

• เพศชาย/หญิง

ขายที่ดิน-P1-170517=4*6_01

ขายที่ดินติดเขาขายที่ดินติดเขา

สนใจติดต่อ 
โทร.08-9498-3334

ราคาถูก

ราคา 13,500/ตร.ว.

อยู่โครงการฮอลิเดย์ปาร์ค 331 ตร.ว.

อยู่ซอย 5/2 ถมแล้ว

ราคา 13,500/ตร.ว.
ติดเขาในโครงการ ที่ดินเป็นโฉนดพร้อมโอน 

อยู่อำาเภอปากช่อง

ห่างจากตลาดปากช่องเพียง 6 กม.

COMBK-OM-010617-01

1.¾¹Ñ¡§Ò¹ºÑÞªÕ  1 ÍÑµÃÒ
• เพศชาย/หญิง วุฒิปวช. ขึ้นไป 
• สามารถอาน และเขียนภาษาอังกฤษไดพอใช

2.¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÑº-Ê‹§àÍ¡ÊÒÃ
• วุฒิม.3 ขึ้นไป 
• มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตและรถยนต
• มีรถจักรยานยนตเปนของตนเอง
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี
• สามารถอานภาษาอังกฤษเบื้องตนได



ฉบับดิจิตอลรายวัน 11ปีที่ 18 ฉบับที่ 4594 (1119) วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

ผู้อ�านวยการโรงเรียนบุนกะแฟ-
ชั่น จัดงาน งาน BUNKA 10th 
Grad uation Fashion Show ที่
ลานโปรโมชั่น ชั้น M ศูนย์การค้า
เกตเวย์เอกมัย J 14.00 น. 
ดร.สมชัย  สัจจพงษ์ ปลัดกระ 
ทรวงการคลัง เป็นประธานเปิด
งานคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง 
และปาฐกถาพิเศษ “ภาษีพาสุข 
กับยุค 4.0” ที่ โรงแรมแบ็งค็อก
แมรอิอท มาคส์ี ควนีส์ปาร์ค สุ-  
ขมุวิท 22 กรุงเทพฯ J ชุตินธร 

10.30 น. ตรรก บุนนาค ประ 
ธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านโกลบอล 
มาร์เก็ตส์ ธนาคารศรีอยุธยา จ�า 
กัด (มหาชน) แถลงข่าว ชีพจร  
การเงินโลก ที่ห้องประชุม ส�านัก 
งานใหญ่ J 13.00 น. เวทิต 
โชควัฒนา กรรมการผู้อ�านวย
การ บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ากัด 
(มหาชน) แถลงข่าวการจัดงาน 
SAHA GROUP FAIR ครั้งที่ 21 
ท่ีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
J 14.00 น. สมพร สนุทรธ�ารง 

J 10.00 น. ปรียนาถ สุนทร
วาทะ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
บรษิทั บ.ีกรม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหา 
ชน) แถลงข่าวผลประกอบการ
ไตรมาส 1 ปี 2560 และทิศทาง
การด�าเนินงานในครึ่งปีหลัง ท่ี
โรงแรมอนิเตอร์คอนตเินนตลั J 

ปักเขม็ บิก๊บอสน�้ามนัเครือ่งค่าย
คาลเท็กซ์ ทุ่มทุนระเบิดแคมเปญ
ยักษ์ ขอบคุณผู้บริโภค พร้อมคืน
ก�าไรครัง้ยิง่ใหญ่ ในแคมเปญ “น�า้ 
มันเครื่องคาลเท็กซ์ พลังปกป้อง
ที่แท้จริงจากภายใน : True Po-
wer From Within” รายละเอียด 
เป็นอย่างไร ติดตามกันได้ บ่าย
สองโมงครึ่ง เสาร์ที่ 10 มิถุนายน 
นี้ ที่ลานกิจกรรมติดทางเชื่อม
สถานีรถไฟฟ้า BTS ศูนย์การค้า
สยามสแควร์วัน 

รูปร่างฟิตแอนด์เฟิร์ม ใครๆ ก็
อยากมี นอกจากการออกก�าลัง
กายอย่างสม�่าเสมอและรับประ 
ทานอาหารท่ีประโยชน์แล้ว บาง
ครั้งก็อาจจะยังไม่เพียงพอ ด้วย
ประสบการณ์กว่า 25 ปี ยูซานา 
ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพือ่สขุภาพ 
จากสหรัฐอเมริกา โดย บริษัท ยู
ซานา เฮลธ์ ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด จึงได้จัดงาน MySmart 
Whey/Way…Your Smart Choi-
ce เปิดตัว USANA MySmart 
Shake Whey Protein ผลิต-
ภัณฑ์น้องใหม่ในกลุ่ม MySmart 
Shake 
 ภายในงาน มร.อึง เคง เฮียน 
รองประธานบรหิารภมูภิาคเอเชยี
ใต้ และ สาริณี เสฐียรภัคกุล ผู้จัด 

‘ยูซานา’เปิดผลิตภัณฑ์น้องใหม่  

จ�าตอนเช้า จึงเป็นข้อได้เปรียบ     
ว่ากินเท่าไหร่ต้องเอาออกให้ได้
เท่านั้น 
 อโณมา  ศรัณย์ศิขรินทร์  
บอกว่า การสร้างวินัยในการกิน
และการออกก�าลังกายอย่างถูก
ต้องเป็นสิ่งส�าคัญ หลายคนอยาก
ผอมเร็วๆ ก็ใช้วิธีอดอาหารนั้น
เป็นสิง่ทีไ่ม่ถกูต้อง คณุอาจจะผอม
แต่ไม่ถาวร และท�าให้ชีวิตอยู่ยาก 
การลดน�้าหนักที่ดีคุณต้องกินอา 
หารให้ครบ 5 หมู่ โปรตีน ไขมัน 
คาร์โบไฮเดรต ต้องรู้จักเลือกกิน
ให้เป็น การออกก�าลังกายอย่าง
สม�่า เสมอทั้งการเบิร์นไขมันและ
การเวทเพ่ือสร้างกล้ามเน้ือก็ต้อง
ท�าควบคูก่นัเพือ่ให้เกดิความสม-
ดุลและมีรูปร่างที่ดี

 ด้านปิดท้ายที ่พศนิ เรอืงวฒุิ 
บอกว่า ด้วยอาชีพนักแสดงการดู 
แลสขุภาพและรปูร่างให้ฟิตแอนด์
เฟิร์มจ�าเป็นอย่างมาก เพราะบ้าง
ครั้งเล่นบทบู๊ ต้องมีโชว์กล้ามบ้าง 
เราก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม 
ปรกติจะเข้าฟิตเนสเกือบทุกวัน 
วัน 3-4 ชั่วโมง แต่ช่วงนี้ตั้งแต่มี
ลูกก็ติดลูก มีถ่ายละครเกือบทุก
วนั ท�าให้ไม่มเีวลาไปฟิตเนส ก็ใช้
วธิอีอกก�าลงักายทีบ้่าน ยกลูกชาย
แทนกเ็ป็นการเวททีด่คีรบั ส�าหรบั
ผมรูปร่างที่ดีไม่ใช่เรื่องยากแค่
ต้องมีวินัย รู้จักกินและออกก�าลัง
กายอย่างเหมาะสม ที่ส�าคัญนอก 
จากซกิแพค และรปูร่างทีด่แีล้ว จะ
ท�าให้เรามีสุขภาพที่ดีอย่างย่ังยืน
ด้วยครับ 

การทัว่ไป บรษิทั ยูซานาเฮลธ์ไซ-    
เอนซ์ (ประเทศไทย) สารณีิ เสฐยีร-
ภัคกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูซา 
นา เฮลธ์ ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) 
จ�ากดั เชญิเซเลบรติี ้กรูสูขุภาพ น�า
โดย ดร.สุเมธ  คันชิง, ชลิดา เถาว์
ชาลี ตันติพิภพ, ศรัยฉัตร กุญ-   
ชร ณ อยุธยา จีระแพทย์, อโณมา 
ศรณัยศขิรนิทร์, พงศ์ชนก กนักลับ, 
พศิน เรืองวุฒิ มาแชร์ประสบ-
การณ์และวธิกีารดแูลรปูร่างให้ฟิต-
แอนด์เฟิร์ม
 พงศ์ชนก  กันกลับ บอกว่า 
เธอเป็นคน Enjoy Eating อย่าง
มากโดยเฉพาะอาหารจ�าพวกแป้ง 
แต่ด้วยความเป็นนักกีฬาที่ถูกฝึก
มาให้มรีะเบยีบในการฝึกซ้อม เธอ
จึงติดการออกก�าลังกายเป็นประ 

สังคม
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พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีร่วมเป็นสกัขพียานการลงนาม
ปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ
มนษุยชนของสหประชาชาต ิในประเทศไทย โอกาสนี ้ศภุชยั เจยีรวนนท์  
ร่วมลงนามในฐานะประธานเครอืข่ายโกลบอลคอมแพก็ประเทศไทย  

กอบกาญจน์ วฒันวรางกรู รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 
แถลงข่าวการจดั กจิกรรมวิง่ฮาล์ฟมาราธอน “วิง่ทะเลน้อย ร้อยรนั” ชม
ทะเลน้อยบนสะพานท่ียาวท่ีสดุในประเทศไทย จ.พัทลุง โดยม ีคณะผูบ้รหิาร 
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ในฐานะภาคเอกชนผูใ้ห้การสนบัสนนุ ร่วมงานดงักล่าว 

ภาวติา ลีส้กลุ ผูอ้�านวยการสายงานบรหิารองค์กร พร้อมด้วยพนกังาน
บริษัท ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) หรอื บรษิทั สหการวศิวกร 
จ�ากดั ร่วมกบั สภาวฒันธรรม เขตสายไหม และ กลุม่จติอาสา ร่วมท�า
กจิกรรม “ ดอกไม้จากใจ ถวายพ่อหลวง ” ทีอ่าคารทอีาร์ซ ีส�านกังานใหญ่ 

ศานต ิประนชิ ประธานกรรมการบรหิาร สปาชา กรุป๊ จัดงานฉลองครบรอบ 
15 ปี สปาชา สลมิมิง่ เซน็เตอร์ภายใต้คอนเซป็ต์ “เคยีงข้าง สร้างหุน่ดี” โดย 
ม ีมนตร ีฐติวิรรธน์กลุ ผูช่้วยผูอ้�านวยการด้านการขาย ศนูย์การค้าฟิวเจอร์
พาร์ค และ ชมพู ่อารยาเอ ฮาร์เกต็พรเีซน็เตอร์ของสปาชา มาร่วมงาน 

สวภทัร โรจนพฤกษ์ บรษิทั ยนูลิเีวอร์ ไทย เทรดดิง้ จ�ากดั จดักจิกรรม 
Magnum Red Velvet–Bar de Play จ�าลองความสนกุผ่านคอนเซป็ต์
โรงแรมหร ูพร้อมลิม้รสไอศกรมีแมก็นัม่ เรด เวลเวท็ โดยม ีดาวกิา โฮร์เน่ 
แบรนด์แอมบาสเดอร์ ร่วมงาน ที ่ศนูย์การค้าเซน็ทรลั เฟสตวิลั เชยีงใหม่ 

ดร.ธญัญา โพธิว์จิติร (เป็ด เชญิยิม้)  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั โคเมดีไ้ลน์ 
จ�ากดั ร่วมกบั นพ.สมบรูณ์ ธนกจิสนุทร ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั หมอมวลชน 
2000 และ สติา ศติลกัษ์ ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บรษิทั หมอมวลชน 2000 
แถลงข่าวเปิดตวั “โครงการ 3 สาว 3 วยั ขวญัใจมวลชน” 

พรมสนัต์ จติรนาศลิป์ ผูจั้ดการฝ่ายการตลาดและสือ่สารองค์กร ศนูย์ซพูเีรยี  
เอ.อาร์.ท.ี ศนูย์รกัษาผูม้บีตุรยากและวนิจิฉยัพนัธกุรรมตวัอ่อน ฉลองครบ
รอบ 10 ปี พร้อมเปิดตวัโครงการ “ท้องปลอดโรค ลกูปลอดภยั” เพือ่ช่วย
ลดความเสีย่งการมบีตุรไม่ให้เป็นโรคทางพนัธกุรรม 

ดร.ปิยะ เสยีงสคุนธ์ กรรมการบรหิาร บรษิทั รอยส์ แลบ็ อนิเตอร์เนชัน่แนล 
จ�ากดั  จดักจิกรรม “ แฟนฉนัชือ่เมด็เลอืดขาว My HERO-My WhiteBlood 
CELL” ทีจ่ดัขึน้เพือ่รณรงค์ให้คนไทยใส่ใจ “เมด็เลอืดขาว” ฮโีร่ช่วยคน
ไทยห่างไกลโรคร้าย ทีศ่าลาภริมย์ภกัด ีสวนลมุพนิี 
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ทองชยั ชวลติพเิชฐ ผูต้รวจราชการกระทรวงอตุสาหกรรม แถลงข่าวและเปิด      
ตวัผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์เกษตรและอาหารแปรรูป “Saraburi Selected” 
โดยม ียงวฒุ ิเสาวพฤกษ์ ผูอ้�านวยการสถาบนัอาหาร กระทรวงอตุสาหกรรม,       
นรินัดร์  ยิง่มหศิรานนท์ อตุสาหกรรมจงัหวดัสระบรุ ีร่วมงานด้วย 

จรสัชยั โชคเรอืงสกลุ รองผูว่้าราชการจงัหวดัพทัลงุ เปิดงาน “โครงการอนรุกัษ์ 
ดิน น�้า ป่า และพลังงานทดแทน ตามศาสตร์พระราชา” โดยมี โกสุม           
เมฆมงคลชัย ผูจ้ดัการฝ่ายกจิการเพ่ือสงัคม บริษทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน)          
ส่งมอบระบบโซล่าเซลล์แบบตดิตัง้ลอยน�า้ ให้แก่ชาวต�าบลล�าสนิธุ์ 

ดร.อาณตั ิ อาภาภริม กรรมการ และกรรมการบรรษทัภบิาล บรษิทั บทีเีอส  
กรุป๊ โฮลดิง้ส์ จ�ากดั (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน “คลนิกิลอยฟ้า ปีที ่15”  
จดัโดย กลุม่บรษิทับทีเีอส ร่วมกบั 14 หน่วยงานโรงพยาบาลชัน้น�า โดยมี
คณะผูบ้รหิารโรงพยาบาล ร่วมเปิดงาน ทีส่ถานรีถไฟฟ้าบทีเีอสบางนา 

พรรวนา มหาทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและการตลาดสัมพันธ์ บริษัท       
แลคตาซอย จ�ากดั ร่วมกจิกรรมรณรงค์ให้คนไทยดืม่นมเพือ่สขุภาพ เนือ่ง   
ในโอกาส “วนัดืม่นมโลก” โดยน�าผลติภณัฑ์นมถัว่เหลอืงทีม่คีณุภาพและ
ประโยชน์ต่อร่างกายมาแจกให้กบัผูร่้วมงาน ทีบ่ริเวณหน้าซพีีทาวเวอร์ 

ศริวิฒุ ิธนศลิป์ผูอ้�านวยการ บรษิทั แฮ้ปป้ี เพท (ประเทศไทย) จ�ากดั และ 
จอร์จ มลูเลอร์ ประธานบรหิาร บรษิทั อนิเตอร์เควล จ�ากดั จดังาน เปิดตวั 
แฮปป้ี ดอ็ก และ แฮปป้ี แคท โดยม ีดร.โรลนั ไวน์ ผูอ้�านวยการฝ่ายบริหาร
หอการค้าเยอรมนั-ไทยและ ชลลดา เมฆราตรมีาร่วมงาน  

ศริฐา สขุสว่าง ผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการสายการตลาด บริษทั เอม็ บ ีเค 
จ�ากดั (มหาชน) ร่วมสนบัสนนุงาน น�า้ใจ...สร้างกศุล และการรบับรจิาค     
‘เข็มวันอานันทมหิดล’ ประจ�าปี พ.ศ. 2560 โดยร่วมบริจาคเงิน พร้อม
สนับสนุนพ้ืนทีใ่นการขอรับบริจาค ภายในศนูย์การค้าเอม็ บ ีเค เซน็เตอร์ 

ทวรีชัฎ์ รชัไชยบญุ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ห้องอาหารสฟ้ีา จ�ากดั 
ร่วมแสดงความยนิดเีนือ่งในโอกาสเปิดตวั แฟมลิีม่าร์ท คอนเซป็ต์ใหม่ล่าสดุ
ที ่ฮอลเิดย์ อนิน์ สลีมโดยมนีจรินนัท์ ผูพ้ฒัน์กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั 
เซน็ทรลัแฟมลิีม่าร์ท จ�ากดัให้การต้อนรบั 

Under Armour Thailand และ สยาม แอท็ สยาม ดีไซน์ โฮเตล็ กรงุเทพฯ 
ร่วมกนัจดักจิกรรม Armour at Siam@Siam Exclusive Women Workout 
ให้กบัสมาชิกผูห้ญงิเพ่ือสร้างไลฟสไตล์แบบฟิตแอนด์เฟิร์ม โดยม ีประธาน-
พร พรประภา, ปริศนา ศริิสมถะ ร่วมงาน 


